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Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Методологія  дослідження.  Методологічну основу дослідження  складають принципи

інституціонального  аналізу,  що  дозволяють  врахувати  вплив  правових  та  політичних

чинників на економіку.  У межах даного підходу застосовувалися методи: аналізу та синтезу –

при  визначенні способів  фінансування  політичних  партій;   порівняльного  аналізу  –   для

встановлення  існуючих  у  ряді  країн  особливостей  фінансування  політичних  партій;

абстрагування – при визначенні зв’язків  між характером фінансування політичних партій та

ефективністю функціонування політичного ринку.

Результати. Показано,  що  у  сучасному  демократичному  світі  спостерігається

тенденція до законодавчого регулювання процесу фінансування партій і виборчих кампаній.

На  основі  аналізу  європейської  практики  показано  переваги   державного  фінансування

політичних партій, що формуються за умови чіткого відмежування бізнесу від політики та

суспільного  контролю  за  надходженням  пожертвувань  на  рахунки  суб'єктів  виборчого

процесу. 

Продемонстровано, що прийнятий законопроект № 2123а «Про внесення змін у деякі

законодавчі  акти  України  щодо  запобігання  та  протидії  політичній  корупції»,  докорінно

змінює умови ведення політики в країні, поступово наближаючи їх до традиційних в Європі

практик.  Визначено,  що  нові  законодавчі  норми,  по-перше,  збільшують  роль  держави  як

регулятора у системі  політичних фінансів  і  завдяки цьому  зменшують невизначеність  на

політичному  ринку  і,  по-друге,   створюють  середовище  більшої  відкритості  діяльності

політичних партій та їх підзвітності суспільству. 

Окреслено напрями імплементації Закону, головною з яких є заходи щодо скорочення

статей  витрат  політичних  партій  через  застосування   загальноприйнятих  європейських

практик обмеження політичної реклами та механізмів непрямого державного фінансування

партій. 

Новизна. Розроблено  механізм  фінансування  політичних  партій,  що  базується  на

створенні  необхідних  передумов,  а  саме:  підвищенні  політичної  активності  суспільства

шляхом  чіткої  звітності  та  обґрунтування  державними  органами  здійснених  заходів;

встановленні  адміністративної  та  кримінальної  відповідальності  за  порушення  порядку



надання або отримання внеску на користь партії,  також порушення порядку фінансування

політичних  партій;  законодавчо  оформленому  праві  на  щорічне  фінансування  статутної

діяльності партій, які отримали хоча б 2% у загальнодержавному багатомандатному окрузі;

розподілі фінансування між партіями пропорційно до кількості отриманих голосів. 

Практична значущість. Запропонований  механізм фінансування політичних партій

дозволить  створити  в  Україні  більш  сприятливі  умови  для  підвищення  ефективності

функціонування політичного ринку та розвитку демократичних процесів. 
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